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Obr. 13. Uživatelské rozhraní v LabVIEW pro Windows

Obr. 12. DMA usnadňuje přenos dat z paměti s rychle vzorkovaným průběhem 

ce PCI. DMA je také užitečná pro odlaďování 
programů pro FPGA, jelikož umožňuje každý 
registr v programu FPGA vzorkovat rychlos-
tí až 40 MHz, v závislosti na počtu kanálů.

Pro přenos dat z jednoho bodu je vhodná 
metoda FPGA Read/Write Control, která byla 
vysvětlena v předchozích odstavcích (obr. 9).

Vývoj aplikačního softwaru v LabVIEW 
pro Windows 

Posledním krokem je návrh uživatelského 
rozhraní aplikačního programu. V grafickém 
prostředí LabVIEW je tvorba uživatelského 
rozhraní s profesionálním vzhledem snadná, 
stejně jako jeho připojení k vestavným systé-
mům prostřednictvím komunikační sítě. Uži-
vatelské rozhraní (HMI) v LabVIEW může 
obsahovat grafy, měřidla, tlačítka, posuvníky 
a číselné ovládací prvky. Na obr. 13 je HMI 
pro úlohu řešenou s CompactRIO, která čte 
hodnotu z inkrementálního snímače na mo-
toru a počítá rychlost a zrychlení motoru.

Spolu programem v LabVIEW pro Win-
dows lze pro ukládání velkého objemu dat 

určených pro monitoring a řízení či pro au-
tomatické ukládání hodnot ze sdílených pro-
měnných do databáze. Pomocí modulu Lab-
VIEW DSC lze prohlížet aktuální i historic-
ké záznamy proměnných, nastavovat alarmy 
a události, nastavovat zabezpečení aplikač-
ních programů, snadno přistupovat na PLC 
či jiná zařízení prostřednictvím OPC či ji-
ného průmyslového protokolu, vytvářet ope-
rátorská rozhraní pro rozlehlé distribuované 
systémy s mnoha uzly a efektivně ukládat 
hodnoty proměnných do databáze. Modul 
DSC obsahuje intuitivní průvodce a dialogo-
vá okna, která uživateli pomohou při rych-
lém vývoji spolehlivých aplikačních progra-
mů s velkým počtem kanálů.

Závěr

CompactRIO je vý-
konný systém, který lze 
dokonale přizpůsobit 
„na míru“ požadavkům 
dané úlohy. Softwaro-
vé prostředí LabVIEW 
FPGA umožňuje navr-
hovat prostřednictvím 
vysokoúrovňového gra-
fického programovací-
ho jazyka hardware pro 
vysoce náročné úlohy 
zahrnující vstupy a vý-
stupy, komunikaci a re-
gulaci. Vývojové ná-

stroje LabVIEW uživatelům pomohou rychle 
zprovoznit navržené zařízení, neboť nabízejí 
výkonnou sadu nástrojů pro grafické progra-
mování se stovkami vestavěných funkcí pro 
řízení pohybu, PID regulaci, logické funkce 
a analýzu signálů.

National Instruments 
(Czech Republic), s. r. o.

použít také NI DIAdem – databázi, která 
se snadno integruje s LabVIEW a obsahu-
je funkce pro správu dat, analýzu a tvorbu 
protokolů. 

Je rovněž možné využít modul Lab-
VIEW Datalogging and Supervisory Con-
trol (DSC). Modul DSC pro LabVIEW je 
vhodný pro vývoj distribuovaných systémů 
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y   Kyber Robot v Liberci 
již posedmé

Kreativní soutěž výukových robotů Ky-
ber Robot 2013 se koná na TUL v Liberci již 
posedmé. Pro velký zájem je letos dvoudenní 
a uskuteční se 4. až 5. prosince. Pořadatelem 
je Technická univerzita v Liberci, Fakulta 
mechatroniky, informatiky a mezioborových 
studií. Garantem je prof. Ing. Václav Kopec-
ký, CSc., děkan FM. Mediálním partnerem 
je odbormý časopis Automa. Soutěž je urče-
na pro studenty středních a základních škol, 
jednotlivce i členy zájmových kroužků. Nově 
je zavedena i kategorie „bez omezení věku“, 
určená pro studenty VŠ a širokou veřejnost.

Úkolem soutěžících je zkonstruovat 
malý výukový robot podle vlastní invence 

a předvést s ním libovolnou pohybovou se-
stavu v trvání nejvýše pět minut na prosto-
ru 3 × 3 m. Hodnotí se choreografie a kre-
ativita sestavy, využití všech funkcí robo-
tu a dodržení časového limitu. Soutěžícími 
mohou být jednotlivci nebo družstva nejvý-
še o třech členech. Soutěže se mohou zú-
častnit maximálně tři týmy ze stejného pra-
coviště nebo jeden tým se třemi sestavami 
v jedné kategorii (při velkém počtu účast-
níků bude jejich počet snížen na dva týmy 
a na dvě sestavy ze stejného pracoviště). 
Vystoupení hodnotí odborná porota. Sou-
těží se v pěti kategoriích. Dne 4. prosince 
budou soutěžit středoškoláci s roboty sesta-
venými ze stavebnice Bioloid a s libovolný-
mi roboty. Druhý den soutěže (5. prosince) 
vystoupí žáci základních škol s roboty sta-
vebnice LEGO MindStorms a s libovolný-

mi roboty a také soutěžící bez omezení věku 
s libovolnými roboty. Vyloučeni jsou profe-
sionální programátoři a pracovníci z oboru 
robotiky, studentům vysokých škol je účast 
umožněna. Soutěž je otevřena i zahranič-
ním účastníkům. 

Podrobný harmonogram a přesné místo 
konání soutěže budou upřesněny po závěrce 
přihlášek. Občerstvení a oběd pro účastníky 
soutěže (včetně pedagogického doprovodu) 
jsou zdarma, v případě zájmu je pro ně zajiš-
těn zdarma i nocleh ve dnech soutěže. Uzá-
věrka přihlášek je 24. listopadu 2013. Přihláš-
ky lze (po stažení formuláře) posílat organi-
zátorce soutěže Lence Kretschmerové (lenka.
kretschmerova@tul.cz) nebo lze formulář vy-
plnit on-line na stránce soutěže: www.otevre-
nauniverzita.cz/akce/kyberrobot.
[Informace TUL.] (šm)


